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3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach.
7. Nauczyciele ma obowi¹zek niezw³ocznie zg³osiæ dyrektorowi, a dyrektor wójtowi gminy ka¿d¹ now¹ zaistnia³¹
zmianê dotycz¹c¹ iloci cz³onków rodziny.
8. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia zasadniczego.

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy nie wchodzi w sk³ad
wynagrodzenia.
§9. Postanowienia przejciowe i koñcowe.
1. Regulamin uzgodniono ze zwi¹zkami zawodowymi.
2. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w formie aneksu, w trybie
przewidzianym w ust. 1.
3. Regulamin obowi¹zuje w 2009 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Witalis Pó³rolniczak

4159
UCHWA£A Nr XXVIII/341/08 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Pi³a w 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218),
w zwi¹zku z art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 2, art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600;
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr
176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008
r, Nr 145, poz. 917) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz.
293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada
Miasta Pi³y uchwala: Regulamin okrelaj¹cy wysokoæ dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw
oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych
przez Gminê Pi³a w 2009 r.
§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê i
zespó³ szkó³ dla których prowadz¹cym jest Gmina Pi³a;
2) nauczycielu  nale¿y przez to rozumieæ równie¿ wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szko³ach i zespo³ach szkó³ dla
których organem prowadz¹cym jest Gmina Pi³a;
3) podstawie wyliczenia dodatków - nale¿y przez to rozumieæ
82% kwoty bazowej, okrelanej dla nauczycieli corocznie
w ustawie bud¿etowej.
Dodatek za wys³ugê lat
§2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca;
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2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
Dodatek motywacyjny

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.
5) realizowanie w szkole zadañ edukacyjnych, wynikaj¹cych
z przyjêtych przez organ prowadz¹cy priorytetów w realizowanej polityce owiatowej.

§3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

§4. 1. Za podstawê wyliczenia dodatku motywacyjnego
przyjmuje siê:

1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:

1) 8% podstawy okrelonej w §1 pkt 3, mno¿¹c tê kwotê
przez iloæ zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na
pe³ne etaty (bez stanowisk kierowniczych);

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno  wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami;
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki.
2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkuj¹cych
efektami w procesie kszta³cenia i wychowania.
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w
szczególnoci:

2) 35% podstawy okrelonej w §1 pkt 3 dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze.
2.

Dodatek motywacyjny przyznaje siê:

1) nauczycielowi - w wysokoci

do 25%;

2) wicedyrektorowi - w wysokoci

do 30%;

3) dyrektorowi - w wysokoci

do 50%;

wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy
danego roku szkolnego.
4. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela,
uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia warunków, o których mowa
w §3 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora Prezydent
Miasta Pi³y.

a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych;
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych;
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y;
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych podnosz¹cych jakoæ pracy szko³y;
f) organizacja zajêæ ze szczególnym uwzglêdnieniem zajêæ
opiekuñczych, wychowawczych wynikaj¹cych z potrzeb i zainteresowañ uczniów.
4) szczególnie efektywne wype³nianie zadañ i obowi¹zków zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków;
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych;
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy;

Dodatek funkcyjny
§5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny:
1) dyrektorowi  w wysokoci do

50%;

2) wicedyrektorowi  w wysokoci do

30%;

3) kierownikowi  w wysokoci do

15%;

podstawy okrelonej w §1 pkt 3.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1 i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê uczniów i
oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego
stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne w jakich szko³a funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora  Prezydent Miasta Pi³y;
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt
2 i 3 dyrektor szko³y.

d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych;

§6. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek funkcyjny za
sprawowanie:

e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej;

1) funkcji wychowawcy  w wysokoúci 7% (przy za³o¿eniu,
¿e nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½
etatu);

f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych;

2) funkcji doradcy metodycznego  w wysokoci do 20%;
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3) funkcji opiekuna sta¿u  w wysokoci 4% (z wy³¹czeniem
lipca i sierpnia ka¿dego roku) podstawy okrelonej w §1
pkt 3.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1 pkt 2, uwzglêdniaj¹c zakres oraz z³o¿onoæ zadañ oraz
warunki ich realizacji, ustala Prezydent Miasta Pi³y, a dodatki
funkcyjne o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 przyznaje dyrektor
szko³y.
§7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
§5 ust. 1 i 2 oraz w §6 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca  od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie
przys³uguj¹ od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli
zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne okrelone w §6 ust. 1 pkt 1 i 3 nie
przys³uguj¹ dyrektorom i nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze.
4. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w §5 ust. 1 i 2 oraz
w §6 ust. 1 przyznaje siê na okres roku szkolnego.
Dodatek za warunki pracy
§8. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych i uci¹¿liwych warunkach okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2
Karty Nauczyciela.
2. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzale¿niona jest od:
1) stopnia trudnoci oraz uci¹¿liwoci realizowanych prac
lub zajêæ,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o
których mowa w ust. 1.
§9. 1. Dodatek za warunki pracy w wysokoci do 2%
podstawy okrelonej w §1 pkt 3, z uwzglêdnieniem warunków, o których mowa w §8 ustala dla nauczyciela dyrektor
szko³y, a dla dyrektora szko³y - Prezydent Miasta Pi³y.
2. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
prawo do jednego, wy¿szego dodatku.

uci¹¿liwych) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego
zastêpstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa
oblicza siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy,
je¿eli praca w godzinach doranego zastêpstwa odbywa siê
w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych) przez miesiêczn¹
liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1
i 2, ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany wymiar zajêæ przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych
godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê,
a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§11. 1. rodki na nagrody, w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokoci co najmniej 1%
planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych, planuje
dyrektor szko³y w rocznym planie finansowym szko³y uwzglêdniaj¹c:
1) 0,8% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora;
2) 0,2% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu
prowadz¹cego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektora uzale¿nione jest w szczególnoci od:
1) posiadania dobrej oceny pracy, z wyj¹tkiem nauczyciela
kontraktowego, u którego przez okres roku po uzyskaniu
stopnia awansu zawodowego, obowi¹zuje pozytywna
ocena dorobku zawodowego;
2) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody, dodatku
motywacyjnego przez co najmniej 12 miesiêcy.
Nagroda nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 50% wynagrodzenia
zasadniczego.
3.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw
§10. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿eniem ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki
pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doranego zastêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych

Nagrody nauczycielom przyznaje:

1) ze rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 1  dyrektor po
zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej i zwi¹zków zawodowych, oraz po spe³nieniu przez nauczyciela warunków
okrelonych w §12 ust. 2  4;
2) ze rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2  Prezydent
Miasta Pi³y po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych,
oraz po spe³nieniu przez nauczyciela warunków okrelonych w §12 ust. 2  5.
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§12. 1. Ustala siê nagrody Prezydenta Miasta Pi³y dla
pracowników pedagogicznych szkó³:

4. Nagroda mo¿e byæ przyznana, je¿eli nauczyciel spe³nia
wybrane kryteria okrelone w ka¿dym z punktów od 1 do 3.

- I stopnia  76% - 100% p³acy zasadniczej nauczyciela
dyplomowanego;

5. Nauczycielom pe³ni¹cym funkcjê kierownicz¹ mo¿e
byæ przyznana nagroda równie¿ za:

- II stopnia  50% - 75% p³acy zasadniczej nauczyciela
dyplomowanego.
2. Nagroda Miasta Pi³y i dyrektora szko³y mo¿e byæ
przyznana nauczycielom za:
1) wyró¿niaj¹ce wyniki w pracy dydaktyczno - wychowawczej w szczególnoci za:
a) podejmowanie dzia³alnoci innowacyjnej i nowatorskich metod nauczania i wychowania;
b) osi¹ganie bardzo dobrych wyników w nauczaniu, poprzez zakwalifikowanie uczniów do udzia³u w zawodach rejonowych, okrêgowych i centralnych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajmowanie przez
uczniów znacz¹cych miejsc w konkursach, zawodach,
przegl¹dach i festiwalach rejonowych, okrêgowych,
wojewódzkich, ogólnopolskich;
c) osi¹gniêcia w pracy z uczniami zdolnymi oraz uczniami
maj¹cymi trudnoci w nauce, a tak¿e w pracy z uczniami trudnymi wychowawczo;
d) przygotowanie i organizowanie uroczystoci szkolnych
lub o szerszym wymiarze;
e) organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjæ
uczniów na spektakle teatralne, koncerty itp.;
f) organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, wypoczynkowym, kulturalnym;
g) realizacjê zadañ zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa uczniom w czasie zajêæ organizowanych
przez szko³ê.
2) wyró¿niaj¹ce wyniki w pracy opiekuñczo - wychowawczej,
w szczególnoci za:
a) pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej;
b) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej, w szczególnoci narkomanii i alkoholizmu;
c) organizowanie wspó³pracy z organizacjami, rodzicami
i innymi podmiotami, w zakresie zapobiegania usuwania przejawów patologii spo³ecznej i niedostosowania
spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y.
3) inn¹ dzia³alnoæ, w szczególnoci polegaj¹ca na:

a) wzorowe prowadzenie placówki;
b) szczególnie gospodarne dysponowanie rodkami okrelonymi w rocznym planie finansowym;
c) pozastatutow¹ dzia³alnoæ prospo³eczn¹;
d) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych  wykorzystywanych na uzupe³nienie bazy materialnej;
e) szczególn¹ dba³oæ o powierzony obiekt owiatowy wraz
z maj¹tkiem ruchomym.
6. Komisja opiniuj¹ca wnioski o nagrody obraduje w
takim terminie, aby uroczystoæ wrêczenia nagród zbiega³a
siê z Dniem Edukacji Narodowej.
7. Wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Pi³y i dyrektora
szko³y winny byæ sk³adane do 30 wrzenia danego roku na
druku stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
8. Z wnioskiem o nagrody Prezydenta Miasta Pi³y mog¹
wystêpowaæ:
1) w stosunku do nauczycieli bêd¹cych dyrektorami: w imieniu organu prowadz¹cego Naczelnik Wydzia³u Owiaty;
2) w stosunku do pozosta³ych nauczycieli  dyrektorzy szkó³.
9. Wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Pi³y, rejestrowane s¹ w Wydziale Owiaty Urzêdu Miasta Pi³y.
10. Wnioski o nagrody opiniuje komisja w sk³adzie: 2
przedstawicieli Urzêdu Miasta, po jednym przedstawicielu
zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli. Nagroda zostaje zaopiniowana pozytywnie, gdy uzyska akceptacjê ponad po³owy sk³adu komisji bior¹cej udzia³ w posiedzeniu.
11. Nagrodê przyznaje Prezydent Miasta Pi³y w oparciu o
pozytywn¹ opiniê komisji.
12. Prezydent Miasta Pi³y mo¿e w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznaæ nagrodê z w³asnej inicjatywy bez
zasiêgania opinii komisji, informuj¹c o tym komisjê na najbli¿szym posiedzeniu.
13. Nagrody s¹ przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor w porozumieniu z Prezydentem Miasta Pi³y mo¿e przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.

a) udzielaniu pomocy i wspieraniu m³odych nauczycieli,
podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela;

14. Wnioski o nagrodê dyrektora szko³y mo¿e sk³adaæ
rada pedagogiczna.

b) w³asnej pracy na rzecz szko³y w zakresie polepszenia bazy
materialnej lub pozyskiwania sponsorów w tym celu;

15. Wnioski rozpatruje dyrektor szko³y, bior¹c pod uwagê
opinie zwi¹zków zawodowych i rady pedagogicznej, o ile rada
sama z wnioskiem nie wyst¹pi³a.

c) innych formach pracy na rzecz dzieci, m³odzie¿y, wspó³pracowników lub na rzecz szko³y;
d) udziale w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego.
3. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat.

16. Dyrektor szko³y mo¿e przyznaæ nagrodê nauczycielowi z w³asnej inicjatywy, po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej i zwi¹zków zawodowych.
17. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagaj¹ uzasadnienia.
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§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.
§14. Traci moc: uchwa³a Nr XIV/152/07 Rady Miasta Pi³y
z dnia 2 padziernika r. sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw oraz nagród ze specjalnego funduszu

Poz. 4159

nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Pi³a 2008 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166, poz. 3638).
§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
(-) Pawe³ Jarczak
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